
Referat SeniorRådsmøde nr. 226 
 
Dato:  29. juni 2017 
Kl: 13-16  
Sted: Kommunalbestyrelsens mødesal 
 
Dagsorden omdelt:  
Referat udsendt: 5. juli 2017 
 
Medlemmer: 
Preben Riel, Jann Larsen, Daisy Filipsen, Ruth Mørch, Solveig Ferm Pedersen, Alice Christiansen, 
John Hedegaard, Ulla Spangtoft, Hanne Ridder, Birgit Dagmar Lindahl, Merete Matz, Kirsten 
Petersen, Jan Hylleborg, Stella Hansen, Henning Foss 
 
Afbud: Ruth og Henning 
 
 
Dagsorden: Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Madudvalget skal ændres til Madpanelet. 
 
Vedr. udsendte om valgudvalg – det er et oplæg 
til godkendelse – ikke et referat. 
 
Dagsorden godkendt 
 

2. Godkendelse af referat nr. 225 
 

Referat godkendt 

3. Meddelelser fra forretningsudvalg 
 

a. Formanden  
 

b. Budget/regnskab 
 

c. Møder / kurser.  
 

 
 
a. Intet 
Valgudvalg – det er et oplæg til godkendelse 
som gerne skal godkendes i dag. 
 
b. 
Forbrugt 27.918 kr. – der er 41.000 kr. til resten 
af året 
 
c. 
Vingsted konference – er udsendt på mail – 
man kan tilmelde sig på linket. 
 
Danske ÆldreRåd – KL ældreråd konference – 
25. nov. ”Det gode ældreliv trods sygdom”. 
 

4. Nyt fra SeniorRådets medlemmer, 
herunder forslag til nye initiativer. 

Intet 



 
5. Nyt fra forvaltningen 

 
Allan kom og orienterede om at ”Din Fleksible 
Service” indgiver konkurs den 30. juni. Alle 
ønskes en god sommer. 
 

6. Kontorvagt 3. august 
 

Ulla (Birgit er i baghånd)  

7. Kommissorium for Bolig – Trafik – Miljø - 
vedlagt 

 

8. Referater fra udvalgene 
a) Danske ældreråd 

 
b) Skovtursudvalg 

 
c) Informationsudvalg herunder nyt 

til hjemmesiden.  
 

d) Regionsældreråd. 
 

e) Vestegnen  
 

f) Kultur- og aktivitetsudvalg – 
referat vedlagt 

 
g) Folkeoplysningsudvalget 

 
h) Valgudvalg 

 
i) Omsorg og sundhed 

 
j) Bolig – Trafik – Miljø og teknik 

udvalg – referat vedlagt 
 

a. 
Mail er rundsendt om diverse temaer 
 
b. 
Billetsalg 21. juni – det gik godt. 
Der er styr på guider, turbeskrivelser, sanghæfte 
etc. 
 
c. 
Hjemmesiden er nu opdateret. 
Alle udvalg bedes tjekke at oplysningerne er 
korrekte. Tilbagemelding til Preben ved 
ændringer. 
 
Solveig træder ind i Informationsudvalget. 
 
Bolig – trafik, miljø og teknik udvalg - John og 
Merete skal tilføjes på hjemmesiden. 
Preben køber en erkendtlighed til 
organisationskontoret. 
500 styk foldere er genoptrykt og uddelt på hhv. 
Rødovre byfest / billetsalg til skovtur.  
Rest oplaget står på kontoret. De gamle foldere 
skal kasseres. 
 
d. 
Der er møde i august og november. 
 
e. 
Intet 
 
f. 
Rødovre Byfest – der var 40-50 deltagere 
tilstede og debatten var god. 
 
Tilkendegivelse af forskellige holdninger / 



oplevelser i forhold til arrangementet. Nogle 
oplevede at det var forstyrrende at der var 
musik i nabo teltet.  
Udgiften var 4 flasker rødvin. 
 
g. 
Intet 
 
h. 
Notat fra 1. møde er udsendt til valgudvalget. 
 
Valgudvalget skal undersøge: 
Hvem kommer fra Danske Ældreråd og hvornår 
kan vedkommende? (formiddag den 22. marts 
og ellers i uge 10) 
 
Daisy har noteret de rettelser/forslag der er 
fremkommet.  
 
Det rettede oplæg fremsendes til alle på mail. 
 
Oplægget godkendes med de rettelser der er 
nævnt i dag. Der skal ske hurtig tilbagemelding 
til Daisy hvis der er yderligere rettelser. 
 
i. 
Orientering om de drøftelser der har været i 
udvalget om formål og kommissorie. 
 
Ventelister: 
Det er teksten under ventelisten som er vigtig. 
Den gav indblik i at der sker en del på området 
– det giver en bedre indsigt end at se på 
oversigten over antal. 
 
Tilsynsrapporter er en af de opgaver som 
udvalget ser på. Der er vedlagt referat om de 
observationer som udvalget har gjort sig. 
Forskellen på rapport fra de anmeldte og 
uanmeldte tilsyn. 
 
Solveig træder ind i Omsorg og sundheds 
udvalget. 
 
j. 



Udvalget skal se på fremkommelighed i 
byrummet. 
 
Der har været en del borgere som har bedt om 
at få indført en ekstra afgang på servicebussen.  
Det har udvalget prioriteret som sin 1. opgave 
at arbejde med. 
 
Drøftelse af bump på de kommunale veje 
Islevbrovej – der er renovering af vejen i gang. 
 

9. Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg 
 

a. Broparken 
 

b. Engskrænten 
 

c. Dorthe Mariehjemmet 
 

d. Ørbygård 
 

e. Madudvalg  
 

 
a. 
Møde i sidste uge – referat bliver lagt på 
kontoret.  
 
b. 
Referat fra møde i marts er ikke kommet 
 
c. 
Der ligger referat på kontoret. 
 
d. 
Intet 
 
e. 
Der skal aftales et møde 
 

10. Eventuelt 
 

Hvem genopstiller i det nye SeniorRåd – der 
tages en runde på 1. møde efter sommerferien 
for at høre om alle har taget stilling. 
 
Orientering fra Merete: vedr. henvendelse til 
Engskrænten om forplejning.  
Smag og behag er forskellig men SeniorRådet 
vil ikke fremover bestille mad på Engskrænten. 
Det opleves at Caféen jævnligt lukker tidligere. 
 

 
 
Punkter til ventedagsorden • Danske Ældreråds fokus punkter 

• Information til kommende pensionister 
 
 


